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Machovský zpravodaj
Čtvrtletník obce Machová

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
uplynulý rok byl v naší zemi rokem
supervolebním. My občané jsme si volili
zástupce do parlamentu, senátu a v říjnu
2010 proběhly volby do obecních zastupitelstev.
Někdo byl s výsledky voleb spokojen, někdo rozladěn, zvláště na celostátní
úrovni. K rozladění přispívají také aféry ve vládě, které proběhly v prosincových dnech. Jen stěží bereme na vědomí
úsporná opatření, pokud vidíme, že dále
kvete korupce, úplatkářské aféry, či převody velkých peněz na soukromá konta.
Ale tomu se nechci věnovat; tady si musí
udělat každý úsudek sám.
S výsledky voleb do Zastupitelstva
obce Machová můžeme být spokojeni.
Již na přípravě kandidátek bylo zřejmé,
že jsou navrženi zástupci, kteří skýtají záruku, že nové zastupitelstvo bude
funkční. Já osobně, jako starosta obce,
jsem s výsledkem voleb do obecního
zastupitelstva opravdu spokojen a věřím,
že se podařilo vytvořit zastupitelstvo, které bude v následujícím čtyřletém období
spravovat naši obec k Vaší spokojenosti.
V další části zpravodaje Vám uvádíme

složení výborů a jejich členů a také plán
činnosti na další 4 roky.
Pokud se nám podaří zabezpečit převážnou většinu úkolů, které jsme si vytyčili, bude to skutečně ve prospěch života a rozvoje naší obce. Sami si skutečně
přejeme, abychom v Machové nacházeli
prostředí pro spokojené bydlení a pro
dostatečné kulturní a společenské vyžití.
Úkoly, které nás čekají v oblasti investiční, nejsou malé a budou vyžadovat obrovské úsilí k jejich zabezpečení.
Jsme si vědomi, že plánovací období
se současnými pravidly pro poskytování
dotací z fondů Evropské unie končí v r.
2013 a proto se snažíme zpracovávat programy a žádat o vysoké dotace (80 - 90%
z uznatelných nákladů) pro potřeby naší
obce. Zároveň si však uvědomujeme, že
spokojený život občanů do velké míry
ovlivňuje také prostředí, ve kterém žijeme. V tomto ohledu se na Vás obecní
zastupitelstvo obrací s prosbou, abyste s
námi byli ochotni spolupracovat a nadále
pomáhat při úklidu obce, úpravě svých
předzahrádek, výsadbě květinových truhlíků a dalších úprav svých domů k různým příležitostem.
Pokud tomu budeme všichni v obci
věnovat dostatečnou pozornost, od úkli-
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Ročník 2011
du až po výsadbu a údržbu zeleně, budeme mít naši obec hezkou a připravenou k
spokojenému bydlení.
Již tradičně chceme i letos úzce spolupracovat s místními organizacemi, které
zde působí. Nejen jim pomáhat, ale také
očekáváme, že pomohou rozvíjet společenské a kulturní aktivity v naší obci.
Nezbývá než doufat, že období hospodářské krize bude pomalu končit a
bude se zlepšovat i ekonomická situace
našich občanů. Celosvětový ekonomický problém přináší problémy i mezi naše
spoluobčany. Chceme však věřit, že tyto
již budou postupně směřovat k lepšímu
vývoji.
Vážení spoluobčané,
závěrem tohoto úvodního slova Vám chci
upřímně poděkovat za spolupráci s obecním zastupitelstvem, s obecním úřadem,
za pomoc při úpravě naší obce a zároveň
Vám chci do tohoto nového roku popřát
všem Vašim rodinám hodně spokojenosti, ale především zdraví pro Vás i Vaše
blízké a co nejoptimističtější pohodu do
Vašich domovů. Současně chci našim
občanům popřát dobré sousedské vztahy,
příjemnou a přátelskou atmosféru v naší
obci. Tak tedy vše nejlepší do nového
roku 2011 !

Volební program

Volební program zastupitelstva obce
Zastupitelstvo schválilo na svém
zasedání volební program a program činnosti zastupitelstva pro následující čtyřleté období. Do tohoto programu jsme
zařadili spoustu akcí - především v investiční oblasti, které jsou závislé buďto na
získání finančních prostředků z různých
dotací, anebo na výši finančních zdrojů z rozpočtového určení daní, nebo z

příjmů, které se obci pro svou činnost
podaří zajistit. Do programu jsme zařadili všechny potřeby a záměry obce, které
zastupitelstvo vidí jako nutné řešit pro
rozvoj naší vesnice. Chceme věřit, že převážnou část našich záměrů se nám podaří
zajistit. V oblasti společenské a kulturní
činnosti bude záležet nejen na tom, jaké
akce bude organizovat obecní úřad, ale

Sportovní areál (koupaliště)
-Snaha o získání financí z fondů EU pro generální opravu a
obnovu celého sportovního areálu

Kulturní dům
- řešení samostatného vytápění v návaznosti na energetické
úspory
- přestavba výčepu a suterénní části kulturního domu
- přestavba kanceláře - zřízení prostor pro občerstvení
- obnova vybavení kuchyně a její rozšíření
- podle možností opravu střechy KD
- nátěr celé střechy
- zateplení obvodového pláště a výměna všech oken v KD
- výměna vstupních dveří
- přístavba kuřárny a šatny

Obecní úřad

- výměna oken a zateplení fasády
- povrchová úprava schodů a podlahy v kotelně

Mateřská škola

- přebudování dětského hřiště v zahradě MŠ

Rozšíření parkovacích ploch
-vyřešit parkování v místní části Trávníky

Kulturní a společenské akce

-udržet tradici dětského karnevalu, dětského dne a rozloučení s prázdninami, večer
dýňových strašidýlek, beseda k vánočním svátkům,
-případně zavést nové akce
-udržovat ve spolupráci s hasiči mikulášskou nadílku, končiny, košt klobás
-zajistit důstojný průběh oslav obecního svátku ve spolupráci s KDU-ČSL,
- ČSZ Machová zajistí košt vína, odborné přednášky, výstava ovoce a zeleniny, apod.
- TJ Sokol Machová - pořádá diskotéku pro děti
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také spoléháme na spolupráci s místními
dobrovolnými organizacemi, jaké akce
budou oni zajišťovat. Věříme, že již k
poměrně velkému rozsahu společenských
akcí budou přibývat i další, které umožní
našim občanům setkávání a společenské
vyžití na místní úrovni.

Dětská a sportovní hřiště

- obnova dětského hřiště při revitalizaci celého sportovního
areálu
- obnova dětského hřiště pod OÚ
-obnova zelené plochy na Příhonu a vybudování zde skluzavky

Pro mládež
-vybudování klubovny pro mládež
-podporovat kroužek mažoretek
-založení rybářského spolku, spolupráce s pronajímatelem
vodní nádrže u Slatinek ing. Bittnerem.

Nový stavební obvod

-dokončení místní komunikace v obvodu

Ekologie a údržba zeleně v obci
- vybudování komoditní kompostárny
- zpracování vyhlášek o nakládání s odpady - zvláště rostlinnými odpady
- zřízení odpadkových košů na veřejných prostranstvích
- biokoridory - jejich trvalá údržba
- květnaté louky - trvalá údržba
- ošetřování ochranných hrází u kořenové ČOV; Polodíly
a pod Sýkorníkem -zatravnění a údržba
- spolupráce s f. ZEMET na řešení údržby polních cest
- zřízení zeleného pásu nad stavebním obvodem Díly pod
hájem
- trvalá péče o zeleň, pokračovat ve vyhodnocení předzahrádek a truhlíků,
- obnova stávajících strojů a zařízení pro údržbu parkových
ploch
- pravidelné jarní úklidy v k.ú. obce Machová

Činnost sboru pro občanské
záležitosti a sociální problematika

-návštěvy jubilantů, organizace tradiční besedy s důchodci,
vítání občánků, zlaté
svatby a další slavnostní obřady podle přání občanů

Volební program
Ostatní kulturní záležitosti

-oprava sochy P. Marie na hranici s k.ú. Mysločovice
-zabezpečit i nadále provoz knihovny

Spolupráce se složkami v obci

Informovanost občanů

-pravidelné vydávání zpravodaje
-vedení webových stránek obce, doplňovat aktuální
zprávy na úřední desku obce
-vedení kroniky a její převod do elektronické podoby

Další činnosti v obci
- zajištění pravidelné údržby zeleně a zimní údržba
chodníků a komunikací
- zajistit spolupráci místních organizací při údržbě filtračních polí ČOV-sečení rákosu

1/ Hasiči
- podporovat SDH v hasičských soutěžích dětí a mládeže
- v dalších letech pořádat soutěže o pohár obce Machová
- spolupráce na zajištění praporu pro SDH Machová
-nadále zajišťovat v zimním období hru stolního tenisu v KD
2/ TJ Sokol
- podporovat aktivní účast v kuželkářských soutěžích
- podpora při pořádání vlastních turnajů
3/ ČZS
- organizování přednášek, výstav a odborné poradenství v
obci
- zajistit i nadále provozování víceúčelové místnosti pro zpracování ovoce

Jak jsme Vás již informovali o výsledku voleb, podrobněji se k výsledkům voleb ještě vracíme v tomto zpravodaji. Zastupitelstvo obce Machová si zřídilo pro svoji činnost následující výbory, doplněné o jednotlivé členy.
Výbory obce Machová budou působit v následujícím složení:

Výbor finanční (plánovací)

Výbor pro kulturu

Výbor kontrolní

předseda: Hradil Vladimír
členové: Menšíková Lenka
Hradilová Lenka
Janíková Božena
Hradilová Veronika
Lapčíková Jiřina

předseda: Brázdil Lukáš
členové: Hradil Vladimír
PhDr. Martincová Božena

Výbor pro mládež

Výbor pro školství

Výbor pro život.prostředí

Výbor stavební

Výbor pro sport

předseda: ing. Velísek Vladimír
členové: Koutková Pavla
Husek Bohuslav

předseda: Januška Svatopluk
členové: David Koutek
Bohuslav Husek

Výbor sociální

předseda: Bc. Brázdilová Irma
členové: Ševečková Věra
Vroubková Jana
Janíková Božena
Václavíková Renata
Vlčková Ivana
Rakovská Eva
Věříme, že se bude výborům dařit
zajišťovat potřebný rozsah činnosti, který do značné míry ovlivňuje spokojenost
našich občanů. Rozšířili jsme, s ohledem
na záměr budovat v roce 2011 komunitní kompostování biologického odpadu,
výbor pro životní prostředí. Současně
jsme z programu již jako první záměr

předseda: Hlaváčková Helena
členové: Minaříková Dana
Hlaváčková Martina
Pospíšilová Libuše

předseda: František Klementa
členové: MVDr. František Václavík
Januška Svatopluk

realizovali výstavbu klubovny mládeže a
zřídili výbor pro mládež.
Děkujeme všem členům a kandidátům do zastupitelstva obce, kteří byli
ochotni být na jejich kandidátkách, za
jejich ochotu a přístup ke kandidátkám.
Rádi využijeme všechny občany k činnosti výborů, aby se jejich zájem o veřej-

předseda: MVDr. František Václavík
členové: František Klementa
Januška Svatopluk

předseda: Husek Bohuslav
členové: Měřil Jaromír st.
Husek Radim

né dění v obci naplnil.
Nově zvolenému zastupitelstvu přejeme, aby se jim práce dařila a machovští
občané byli s jejich činností spokojeni.
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Zastupitelstvo obce Machová
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Uplynulé akce

Dýňová strašidýlka
Velmi krátce se vrátíme ještě k akci
„Večer dýňových strašidýlek“. V předvečer státního svátku 28. října 2010 byla již
tradičně uspořádána akce Večer dýňových
strašidýlek s lampiónovým průvodem a
dětskou diskotékou. Hned v úvodu musíme říci, že se v naší obci nejedná o „halloween“, ale že je to opravdu akce vyřezávaných dýňových strašidýlek s dalším
programem, protože my, dříve narození,
si jistě pamatujeme jak sami, tak i z vyprávění rodičů a prarodičů, že dýňová strašidýlka se na vesnicích dělala již počátkem
20. století. Dál sice naše informace nesahají, ale ani dřívější výskyt těchto dýňo-

Kostlivec u zvonice

vých strašidel nemůžeme vyloučit. Zdá
se nám proto nelogické, abychom vyprávěli, že se jedná o „halloween“, když tato
zábava byla v našich vesnicích známá již
před mnoha desetiletími.
Tato akce se nám letos skutečně vydařila, přestože byl pro pěstování dýní velmi
špatný rok. Podařilo se nám jich ve spolupráci s machovskými občany rozmístit
v obci kolem 300 ks. Na vyřezávání se
zúčastnilo mnoho machovských občanů,
kteří se velmi aktivně zapojili a pomohli vytvořit příjemný večer. Ještě po dobu
dalších dvou dnů přijížděli do Machové
návštěvníci ze širokého okolí a s uznáním

se vyjadřovali o zdařilé akci. My, kteří
jsme se zúčastnili 27. října, víme, že se
v naší obci shromáždilo 700 - 800 lidí.
Současně byly před diskotékou vypouštěny lampióny štěstí, které dokreslily příjemnou atmosféru. Dovolte mi, abychom
Vás požádali, abyste byli ochotni i v dalším roce pěstovat dýně. Snad bude lepší
počasí a podaří se nám uspořádat ještě
rozsáhlejší akci. Za aktivitu při této společenské akci všem účastníkům upřímně
děkujeme a můžeme mít společně dobrý
pocit z úspěšné akce.

Dětské dovádění v kultůrním domě

Vánoční beseda
Jak všichni víte, proběhla dne 11. 12.
2010 v KD v Machové předvánoční beseda, na které letos účinkovali jednak děti z
naší obce, ale také Základní škola Zlín (z
Malenovic), škola s rozšířenou výukou
hudební výchovy. Myslíme si, že se jednalo o příjemné vystoupení a hezké zastavení v předvánočním shonu. I letos jsme
vyzvali machovské občany, aby se zúčastnili výstavy výrobků z perníku a výtvar-
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ných předmětů. Bylo pro nás příjemným
potěšením, jak velký počet občanů se do
této akce zapojil a jak krásné výrobky zde
byly vystaveny. Všichni účastníci tohoto
odpoledne si se zájmem prohlédli vystavené výrobky a pochvalně se o celé akci
vyjádřili. Aranžmá výstavy provedla p.
Helena Hlaváčková. Na vánoční posezení bylo také připraveno vánoční cukroví,
které věnovala p. Ludmila Brázdilová a

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

p. Jindřiška Václavíková. Všem, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu akce, jeho
organizaci i kulturnímu výboru pod vedením p. Hradila, ale i všem zastupitelstvům
a dalším organizátorům za jejich aktivitu
rádi poděkujeme a budeme se těšit na další zdařilé akce.

Zastupitelstvo obce Machová

Chystané akce

Klubovna mládeže
Již na prvním zasedání zastupitelstvo
rozhodlo, že bude v rámci bývalého pavilonu hudby pod kulturním domem zřízena
klubovna pro mládež. Pro scházení mládeže v zimním období nezabezpečila obec
v minulosti žádné prostory ke slušnému
posezení. Často jsme slýchali, že mládež
sedí na zastávkách autobusu, či v přístřešku na koupališti i v období 10stupňových
mrazů. Máme zato, že si mládež zaslouží
slušný prostor ke scházení. Na podzim
letošního roku jsme se pokusili tento dluh
odčinit a zajistili jsme uzavření pavilonu
hudby, zřízení vytápění a nového osvětlení. Nejednalo se zrovna o malou finanční
částku, za kterou byla přestavba klubovny provedena, ale zastupitelstvo rádo
schválilo její realizaci. Bude především

Kompostárna
Konečně můžeme machovským občanům sdělit, že jsme obdrželi rozhodnutí
ze Státního fondu životního prostředí,
že byly přiděleny naší obci prostředky
pro vybudování mobilního zařízení pro
komunitní kompostování z Ministerstva
životního prostředí a zemědělství z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 -Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží (FS).
Celkové náklady projektu jsou
8.720.915 Kč, z toho 85 % činí dotace
od Ministerstva životního prostředí, které
čerpá prostředky z fondů EU a 5 % činí
dotace ze Státního fondu životního prostředí. Obec se spolupodílí na financování pouze 10 % z celkových způsobilých
výdajů.
Součástí technologie, která bude v
rámci projektu nakoupena, bude vlastní kompostovací stroj, který zpracovává
biomasu (rostlinný odpad) a plní ji do
objemných vaků, ve kterých probíhá řízené kompostování pod dohledem monitorovací techniky. Dále bude k tomuto
účelu zakoupen drtič dřevní hmoty do
síly 10 - 12 cm. Štěpka z ořezu stromů
je velmi vhodným materiálem pro kompostování. Nadále nebude možné likvido-

záležet na mládeži, jakým způsobem se
k tomuto svému novému stánku postaví a
jak se k němu bude chovat. Je samozřejmostí, že v prostoru klubovny je absolutní
zákaz kouření a nechceme vůbec uvažovat o tom, že by tam snad mládež měla
požívat alkoholické nápoje. Věříme, že
se k celému zařízení bude slušně chovat
a že využije tohoto prostředí pro kulturní
vyžití. Pokud by byl v místnosti nepořádek, musel by obecní úřad klubovnu uzavřít a místnost použít ke zcela jiným účelům podle jejich potřeb. Mládež má své
klíče, byly tam dány stoly, zastupitelstvo
schválilo zakoupení stolního fotbálku a
bude-li dále slušný vztah k těmto prostorám, počítáme i se zakoupením televize
a dalším vybavením. Skutečně záleží jen

na našich mladých lidech, jak se k přidělenému prostoru budou chovat a jak ho
budou využívat. Informovali jsme se v
okolních obcích a v podstatě nikde není v
současné době klubovna mládeže. Někdy
spíše hledáme na mladých negace, než
abychom jim trochu vyšli vstříc. Věříme,
že nás mládež nezklame a tak, jako k ní
máme velkou důvěru, tak i ona se bude ke
svěřenému prostoru chovat.
Zastupitelstvo jim přeje, aby klubovna sloužila pro jejich zájmové činnosti a
aktivity.

vat ořezy stromů v prostoru u rybníka a
budou zpracovány v areálu kompostárny,
která bude oplocena. Dále bude součástí
výkonný traktor s nakladačem, prosévač
kompostové hmoty a míchací zařízení k
řádnému promíchání biomasy.
Vlastní kompostovací proces trvá 34 měsíce a z biomasy je vytvořena hmota vhodná ke hnojení a údržbě zeleně a
podobně.
Jsou časté dotazy, jestli je při kompostování nějaký zápach. Musíme jednoznačně informovat, že kompostování není
spojeno s produkcí škodlivých a zapáchajících plynů. Nebude možné kompostovat odpady živočišné výroby - jako
uhynulá drobná domácí zvířata, či odpady z kuchyně. Znovu opakujeme, že je to
určeno pouze pro kompostování biomasy
rostlinného původu, tj. pokosené trávníky,
plevele a listí ze zahrádek, pokosená tráva z luk, polních cest, dále sláma, odpady
z květináčů, event. zkažené ovoce, apod.
Jednou z velmi vhodných materiálů pro
kompostování je rozdrcená štěpkovaná dřevní hmota. Občané si budou moci
odebírat kompost po dobu 5 let zdarma a
na odběru této hmoty by se měli podílet v
rozsahu, v jakém dodali biomasu. Na druhé straně musíme občany informovat, že

budou zpracovány vyhlášky o nakládání s
výše uvedenými materiály v obci. Od jara
2011 bude absolutní zákaz volného pálení větví ze stromů, pálení listí, či jiného
volného skladování pokosených trávníků mimo vlastní pozemek. Nemůžeme
nadále trpět, že tráva z pokosených ploch
bude sypána volně podél komunikací.
Samozřejmě, že pokud má někdo zájem
kompostovat na své zahradě, vyhláška
mu to bude umožňovat. Rovněž jsme již
informovali, že areál kompostárny bude
pod areálem bývalého JZD směrem na
Otrokovice. V této lokalitě bude vykoupen pozemek od p. Řiháka, zbudován
sklad pro techniku a bude prováděno
vlastní kompostování.
Aby bylo možné takto rozsáhlý projekt uskutečnit, byly zapojeny v rámci
smlouvy o spolupráci i okolní obce.
V průběhu realizace celého projektu
budete průběžně informováni a také Vás
budeme seznamovat s obsahem vyhlášek,
které se budou k tomuto účelu vydávat.
Zastupitelstvo na posledním zasedání
již jmenovalo komisi pro výběrové řízení
na dodavatele stavby a dodavatele technologie.

Zastupitelstvo obce Machová
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CHystané akce

Oprava sochy P. Marie
Machovští občané si jistě všimli toho,
že byla odstraněna socha P. Marie na
hranici katastru mezi obcemi Machová
a Mysločovice. Původně jsme Vás informovali, že dojde k opravě podstavce. Ale
vzhledem k tomu, že došlo k totálnímu
zborcení střední části pomníku, byli jsme
nuceni celý pomník odvézt a bude třeba
celou střední část podstavce udělat nově
ze speciálního pískovce z Ostroměře (okr.
Hradec Králové). Kameník p. Jiří Karlík
má sochu uloženu doma i se zbytky pod-

stavce a bude vyrábět střední díl ve stejném typu, jak byl vyroben v r. 1888. Znovu bude i ošetřena vlastní socha P. Marie
a bude na ní nová povrchová úprava,
aby byla trvanlivější a měla odpovídající
vzhled. Když jsme sochu odváželi, bylo
pro nás velkým překvapením, že byla
uložena pouze na pískovcových kvádrech
bez jakéhokoliv upevnění. Předpokládáme, že bude vybudován i pevný betonový základ do nezámrzné hloubky, aby
se i zvýšilo usazení nejméně do úrovně

silnice, protože v současné době byla již
socha téměř 1 m pod její úrovní. Od silnice bude k podstavci vybudován i chodník, provedeno vyrovnání zeminy v jejím
okolí a nová výsadba. Okolní výsadba
bude provedena po poradě s odborníky.
Také na tuto opravu sochy požádáme o
dotace z Krajského úřadu ZK.

Zastupitelstvo obce Machová

Přednášky zahrádkářů
ČSZ základní organizace Machová ve
spolupráci s územním sdružením okresu
Zlín bude i v letošním roce v kulturním
domě v Machové organizovat cyklus
přednášek pro zájemce z naší obce, ale i z
okolí, pro členy zahrádkářského svazu a i
pro ostatní zájemce.
Máme zájem zvyšovat úroveň informovanosti zahrádkářů, aby měli se svou
zahradou a se svými výpěstky co největší spokojenost. Zahrádkářské přednášky
budou na níže uvedená témata.
Přednášku provede ing. Kostelníček
z Jalubí u Velehradu. Pan ing.Kostelníček je autorem knihy „Čarovějníky“, tj.
drobné kultivary jehličnanů a ostatních
rostlin, které často požadují obyvatelé
pro své zahrádky a nemají s nimi dosud
dostatek znalostí a zkušeností. Pan ing.
Kostelníček patří v této problematice
mezi největší odborníky v republice a

Úklid sněhu

Převážná většina občanů vidí, jak je
úklid sněhu na chodnících a cestách náročnou záležitostí. Je s tím spojeno mnoho
práce, aby byly všechny cesty sjízdné a
chodníky byly v přijatelném stavu pro
pohyb občanů. Chceme však požádat
všechny občany, aby k úklidu sněhu přistupovali odpovědně a pomohli v rámci
svých možností spoluuklízet chodníky a
komunikace. Děláme to jen pro sebe, a
jaký k tomu budeme mít přístup, záleží
jen na nás. Znovu chceme upozornit, že
pokud nebudou auta mimo komunikace,
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přednáší i na zahradnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Lednici. Sám tyto
kultivary pěstuje a nabízí. Přednáška se
uskuteční 29. ledna 2011 od 14.00 hod.
Chceme tímto přispět i ke zlepšování znalostí v oblasti okrasné zahrady. Součástí
přednášek budou také informace k pěstování růží a dalších okrasných rostlin.
Další přednáška bude zaměřena na
problematiku pěstování švestek, včetně
komplexního názoru na onemocnění švestek virovou šarkou a možnosti ochrany, či
pěstování švestek, které mají rezistentní
toleranci k virové šarce. Republiková rada
ČZS uspořádala pro okresní instruktory
celostátní seminář k tomuto zaměření.
Z tohoto semináře bylo připraveno CD,
které bude při této příležitosti promítáno
dataprojektorem, aby získali účastníci
názorný pohled na celou záležitost. Této
problematice bude věnována převážná

část jednoho přednáškového odpoledne.
Bude rovněž názorně ukázána pomologie
odrůd švestek tolerantních k této chorobě. Protože zahrádkáři žádají před novou
pěstitelskou sezónou vždy zopakovat
hlavní pěstitelské zásady a ochranu proti
chorobám a škůdcům, bude jedno odpoledne věnováno také této problematice
a zároveň dotazům k celému komplexu
zahrádkářských problémů.
Termín 2. přednášky je 19. února
2011 (věnována problematice švestek
a šarce u švestek a ostatních peckovin)
a další přednáška bude dne 19. března
2011 věnována chemické ochraně rostlin
a základním pracím na zahrádce. Veškeré
přednášky budou doplněny promítáním
dataprojektorem, aby informace byly i v
obrazové podobě.

sníh nemůže být rozhrnován a občané si
musí provést úklid sami. Je nebezpečí, že
by mohla rozhrnovací radlice poškodit
osobní auta a zcela jistě by se to žádnému
vlastníkovi vozidel nelíbilo. Ponechajíli občané auta v době, kdy se rozhrnuje
sníh na komunikacích, nemůžete se divit,
že sníh není uklizen. Je logické, že se sníh
musí rozhrnout směrem ke vchodům do
domů a občané si musí tuto část znovu
odházet. Někteří občané se až nepochopitelně k těmto záležitostem staví záporně a
my pak jen stěží sháníme pracovníky pro

tuto činnost. Musíme jim za jejich práci
děkovat a ne je svými přístupy kritizovat
a odrazovat. Máme zájem, aby byly místní komunikace skutečně upravené. Stojí
to nemalé prostředky zabezpečit celou
zimní údržbu v obci alespoň na přijatelné
úrovni.
Znovu chci vyzvat občany ke spolupráci a ke vzájemnému ohleduplnému
přístupu.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Košt vína

Také letos hodlá základní organizace ČSZ Machová uspořádat ochutnávku vína s odborným komentářem,
abychom mohli zhodnotit, jaká byla

Košt klobás

V letošním roce opět uspořádá SDH
Machová již 4. ročník koštu klobás a
to dne 12. 3. 2011. Členové SDH chtějí
požádat, aby také v letošním roce občané
připravili vzorky svých výrobků a byli je
ochotni na tento košt přinést. Vzorky se
sbírají v sobotu během dopoledne. Vloni byl vystaven a k ochutnávce nabídnut

vinařská sezóna r. 2010. Ochutnávka
bude také některých starších ročníků.
Věříme, že se bude jednat o příjemné
odpoledne, aby zájemci strávili hezký

den při koštování dobrého moku.

dosud největší počet vzorků. Celkem
bylo nabízeno 26 výrobků domácích
klobás. Koštování klobás bývá tradičně doprovázeno posezením při hudební
produkci, kde je možnost si poslechnout,
či zazpívat různé písničky. Tato akce se
zařadila mezi velmi oblíbená společenská
setkání v Machové. Věříme, že nejinak

tomu bude i v letošním roce. Hasiči chtějí ještě jednou požádat, aby byli občané
ochotni donést své vzorky, ale současně
se i zúčastnit příjemné besedy.

Dětský karneval
Machovské maminky mají časté dotazy, kdy bude dětský karneval, protože
jako již tradičně po několik let, začínají připravovat masky. Dětský karneval
se bude konat v sobotu 26. února 2011.
Obecní zastupitelstvo organizuje akce pro
děti, protože vidět dětskou radost patří

Masopust

V letošním roce bude masopustní
veselí probíhat s ohledem na pozdější
termín Velikonoc až 5. března 2011. Jako
každoročně hasiči z naší obce uspořádají tradiční vodění medvěda. Věříme,
že letos bude již tepleji a že bude možné masky ještě více vylepšit a rozšířit.
Hasiči zvou k hojné účasti všechny, kteří
mají zájem se do masopustního průvodu
zapojit. Chceme udržet v naší obci tradici
masopustního veselí a jsme rádi, že se tato
akce každý rok organizuje. Obecní zastu-

Kronika

Novou kronikářkou naší obce je PhDr.
Božena Martincová. Také nově ustavené
zastupitelstvo rádo konstatovalo, že i v
dalším období bude p. Martincová psát
kroniku naší obce. V následujícím období bude zpracována kronika v elektronické podobě, aby mohla být k dispozici jak

Zastupitelstvo obce Machová
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mezi příjemné zážitky. Všichni víme již z
minulosti, že se maminky snaží připravit
co nejlepší masky, aby se děti cítily skutečně dobře. Již v loňském roce vybíraly
nejlepší masky rodiče hlasováním. Také
letos obdrží při vstupu do KD 2 hlasovací
lístky, aby výběr masek byl co nejobjek-

tivnější. Menší občerstvení bude zajištěno. Zveme nejen rodiče dětí, ale i jejich
babičky a dědečky, ale i ostatní občany.
Tuto příjemnou akci mohou využít i děti
z okolí. Budeme se těšit na příjemně strávené odpoledne.

pitelstvo tuto činnost chce podporovat.
Když hasiči na výroční schůzi hodnotili
činnost svých družstev, především dětí v
hasičském sportu, tak jsme si uvědomili,
že peníze, které získají při masopustním
průvodu, jsou dobře využity právě ve
prospěch dětí a mládeže.
I obec se chce zapojit do aktivit spojených s touto zábavou, plně je podporuje
a zase připraví pro masopustní průvod
občerstvení v podobě párků a teplého čaje
a pro dospělé svařeného vína, který pro

akci věnuje starosta obce. Jsme potěšeni
i tím, že občané vítají masopustní průvod
s malou štamprlkou a chlebíčkem nebo
koblihem či jednohubkou. Těší nás, že se
do tohoto masopustního veselí zapojují i
další machovští občané. Chceme Vám za
to poděkovat a věříme, že se vodění medvěda v Machové opět vydaří.

pro okresní archiv, tak i trvale dostupná
na OÚ Machová. Vzhledem k tomu, že k
obecním kronikám, které jsou uloženy v
okresním archivu, je pro občany ztížený
přístup, chceme vytvořit přes novou skenovací techniku jeden výtisk každé kroniky pro potřeby v naší obci. Věříme, že si

mnoho občanů pro různé účely potřebuje
získat údaje z kronik, které byly v obci
v minulosti vedeny. Jedná se o náročný
úkol, který by zastupitelstvo během tohoto volebního období chtělo realizovat.

Zastupitelstvo obce Machová
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Dotace

Dotace přidělené pro obec Machovou
Povinností obce je informovat širokou
veřejnost o přiznaných dotacích. V současné době máme přiznáno nejvíce dotací
z Operačního programu Životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí čerpá
dotace z fondů Evropské unie a následně

Název projektu

celkové
výdaje

tyto peníze rozděluje na jednotlivé žádosti.
Vyřizováním dotací pověřilo ministerstvo
Státní fond životního prostředí. Dotace
jsou poskytovány ve výši 85 % čerpáním
fondů EU, 5 % dotací ze Státního fondu
životního prostředí a 10 % si spolufinancuje obec z vlastních prostředků.

nezpůsobi- způsobilé
lé výdaje investiční
(úspory)
výdaje

dotace
85%

Z tohoto programu máme dotace na
zateplení budov: mateřské školy, kulturního domu (KD), kuželny a možná i obecního úřadu, ale i na zřízení kompostárny.

dotace
SFŽP
5%

dotace
celkem

vlastní
prostředky 10%

Zateplení fasády
1 836 155 556 575
MŠ

1 279 580 1 087 643 63 979

1 151 622 127 958

Zateplení fasády
2 006 394 868 794
kuželny

1 197 600 1 017 960 59 880

1 077 840 119 760

Zateplení fasády
1 808 959
KD

1 475 227 1 253 942 73 761

1 327 703 147 524

Kompostárna

333 732

8 720 915 0

8 720 915 7 412 778 436 045 7 848 823 872 092

Zateplení budovy a Ostatní dotace a stavby Program akcí v kulturV současné době jsme byli zaregis- ním domě na rok 2011
další úpravy v mateřtrováni na dotace z OPŽP na zateplení
15. 1. 2011 - Sokolský ples
budovy kuželny, kulturního domu a je
ské škole
Celkové způsobilé výdaje na
zateplení jsou dány pouze pro výměnu oken a úpravu fasády. Mimoto se
v budově MŠ provedly další stavební úpravy (hydroizolace obvodového
zdiva, vnitřní úpravy na rozšíření
provozu pro 1,5 třídy a další modernizace užívaných prostor) v hodnotě
809 726 Kč. V roce 2008 se stěhovala ložnička včetně nového vybavení, rekonstruovalo se sociální zařízení pro děti i zaměstnance a celkově
byly upraveny prostory v kuchyni v
návaznosti na nové hygienické předpisy. Stavební úpravy stály 783 tis.
Kč. Celkové náklady vložené do
stavby v období 2008 - 2010 činily
3,5 mil. Kč.
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požádáno také o dotace na budovu obecního úřadu, kde naše žádost byla akceptována.
Kulturní dům bude mimo provoz,
včetně další přestavby, od 15. května do
8. srpna 2011. Práce provede firma Hlava-Stavby s.r.o. (z Hlinska). Kuželna se
bude zateplovat od 1. dubna do 15. května 2011. Práce provede firma Correct
okna s.r.o. (z Brna).
Dotace na kompostárnu - předpoklad
realizace od března do září 2011 a kompostování by mělo být zahájeno ještě v
letním období po nákupu technologie.
Mimoto se zpracovává v současné
době žádost o dotace z Integrovaného
operačního programu na pořízení nového
územního plánu.
Požádáno je také o dotace na zateplení
budovy obecního úřadu, kde nám žádost
byla akceptována.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

22. 1. 2011 - Košt vína
29. 1. 2011 - Přednáška - ČZS
12. 2. 2011 - Zahrádkářský ples
13. 2. 2011 - Výroční schůze ČZS
19. 2. 2011 - Přednáška ČZS
26. 2. 2011 - Dětský karneval
5. 3. 2011 - Masopust
12. 3. 2011 - Košt klobás
19. 3. 2011 - Přednáška ČZS
17. 4. 2011 – Výtvarné odpoledne

TJ Sokol Machová

T J

S O K O L

M A C H O V Á

V podzimním období se TJ Sokol Machová pravidelně zúčastňoval třech kuželkářských soutěží s těmito výsledky:

Dorost

- pod vedením Milana Dovrtěla,
ve složení Michalík Lukáš, Fryštacká
Kateřina, Michalík Jiří a Dovrtěl Filip.
V soutěži ligy dorostu Zlínského kraje
se umístil na 8. místě. Nejlepší hráčkou
družstva byla Kateřina Fryštacká, která
je momentálně na 19. místě ze všech 65
dorostenců.

Muži „B“

- pod vedením Jaromíra Měřila, ve
složení Hamrlíček Leoš, Husek Radek,
Zatloukalová Martina, Měřil Jaromír,
Ševeček Miroslav, Grebeníček Tomáš,
Fryštacký Bohumil a Gala Jan. V soutěži
krajského přeboru se umístila na 10. místě.

Tabulka III. kuželkářské ligy
1. HKK Olomouc A
2. TJ Krnov 			
3. TJ Horní Benešov 		
4. TJ Sokol Machová 		
5. KK Zábřeh B 		
6. SKK Jeseník 		
7. TJ Pozemstav Prostějov
8. TJ Spartak Přerov B 		
9. TJ Sokol Chvalíkovice
10. TJ Sokol Michálkovice
11. HKK Olomouc B 		
12. KK Hagemann Opava B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Turnaj dorostu

2
2
1
0
2
2
0
0
0
1
0
0

0
2
3
4
4
4
6
7
7
7
8
9

59,5:28,5
54,5:33,5
49,0:39,0
52,0:36,0
46,0:42,0
45,0:43,0
38,0:50,0
42,0:46,0
36,5:51,5
37,0:51,0
36,5:51,5
32,0:56,0

Výsledky Vánočního turnaje:

Dne 18. prosince 2010 jsme uspořádali „Turnaj dorostu“, kterého se zúčastnilo 10 hráčů.
(Michalík Jiří, Michalík Lukáš, Kateřina Fryštacká, Filip Dovrtěl, Kateřina
Brázdilová, Jan Hastík, Evženie Kantorová, Denisa Brázdilová, Margita Fryštacká, Aneta Dovrtělová)
Výsledky:
1. Michalík Jiří		
2. Fryštacká Kateřina
3. Michalík Lukáš		

9
7
7
7
5
5
5
4
4
3
3
2

403
391
387

Vánoční turnaj
Dne 25. prosince 2010 se uskutečnil
26. ročník tradičního Vánočního turnaje v
kuželkách. Turnaje se zúčastnilo celkem
21 hráčů, kteří podali kvalitní výkony.
Začátek byl v 8:00 h a vyhlášení výsledků v 17:00 h. Po celý den byla možnost
návštěvy kuželny a povzbudit hráče.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mrlík Jiří		
Dovrtěl Milan		
Míšek Miroslav		
Grebeníček Vlastimil
Michalík Jaroslav		
Husek Bohulav		
Stoklásek Radek		
Zatloukalová Martina
Grebeníček Adam
Hamrlíček Leoš		

490
464
456
453
451
438
431
423
410
409

Muži „A“

- pod vedením Bohuslava Huska, ve
složení Dovrtěl Milan, Míšek Miroslav,
Grebeníček Vlastimil, Husek Bohuslav,
Stoklásek Radek a Michalík Jaroslav. V
soutěži III. kuželkářské ligy se umístila
na 4. místě (viz. tabulka). Pro družstvo je
to velký úspěch, protože hraje bez nejlepšího hráče Mrlíka Jirky, který odešel na
hostování do Luhačovic. Zde hraje I. ligu,
což je nejvyšší soutěž České republiky.
150,5:113,5
155,0:109,0
136,5:127,5
138,0:126,0
142,5:121,5
124,5:139,5
121,0:143,0
134,0:130,0
122,0:142,0
129,5:134,5
117,0:147,0
113,5:150,5

20
16
15
14
12
12
10
8
8
7
6
4

významných úspěchů, uspořádali jsme
řadu turistických pochodů a dalších sportovních akcí. Děkujeme všem, kteří se na
těchto akcích podíleli.
TJ Sokol Machová

Dne 15. ledna
TJ Sokol Machová
pořádá sokolský ples

Sokolský pochod
Dne 29. prosince 2010 uspořádal
TJ Sokol Machová turistický pochod
okolo Machové. Pochodu se zúčastnilo
celkem 28 turistů. I přes velmi mrazivé
počasí se pochod vydařil. Trasa pochodu – Machovské Boří, Kurovská skála,
Tlumačov - Skály, Hájenka v Hrabůvce,
návrat do Machové.
Pochodem okolo Machové jsme
zakončili velmi úspěšný rok 2010. Tento
rok jsme v kuželkářském sportu dosáhli

3240
3131
3223
3117
2987
3109
3116
3133
3149
3048
3063
3049

Začátek ve 20:00 h.
K tanci a poslechu hraje
skupina Orion.
Všechny machovské občany zvou
pořadatelé.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

strana



Sociální výbor

Činnost sociálního výboru v roce 201
V uplynulém roce 2010 jsme v obřadní síni přivítali nových 8 machovských
občánků a rodičům předali příspěvek
od obecního úřadu ve výši 5000,-Kč na
každého občánka. Také jsme navštívili 22
machovských spoluobčanů a popřáli jim
k jejich významnému životnímu jubileu.
20. Listopadu jsme pro důchodce připravili besedu. Dále jsme spolupracovali
na přípravě dětského maškarního karnevalu, dětského dne, večeru strašidýlek a

pomáhali jsme při inventarizaci obecního majetku. Děkujeme za spolupráci při
vítání občánků našemu starostovi MVDr.
Františku Václavíkovi, místostarostovi
Františku Klementovi, paní Magdě Šumberové a Janě Vroubkové. Při vítání vždy
účinkují děti z Machové, které svými
básničkami nové miminka přivítaly. Jmenovitě to jsou: Eliška Brázdilová, Klárka
Brázdilová, Adélka Řezníčková, Šárka
Drahotuská, Anna Rožnovská, Nikola

Statistické údaje obce
Machová za rok 2010

Vítané děti v obci Machová Spoluobčané se kterými
za rok 2010
jsme se rozloučili v roce
2010

Celkový počet obyvatel:..................540
Počet přihlášených obyvatel:...........15
Počet odhlášených obyvatel:............8
Počet narozených dětí:.....................7
Počet zemřelých:..............................6
Počet sňatků:....................................5

Prosinec 2010

Josef Pančocha ........................ 86 let
Ludmila Václavíková ............... 90 let
Ludmila Závodná ..................... 75 let

Leden 2011

Marie Hradilová ....................... 85 let

Únor 2011

Břetislav Brázdil ...................... 75 let
Jaroslav Slavík ......................... 70 let
Růžena Michalíková ................ 85 let
Václav Vlček ............................ 80 let

Březen 2011

Libuše Frantíková .................... 84 let
Pavla Pančochová .................... 83 let
Josef Václavík .......................... 70 let
Vratislav Dovrtěl ...................... 80 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme
k jejich významnému životnímu jubileu
a přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví
do dalších let.
Bc. Irma Brázdilová
předsedkyně sociálního výboru
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Evžen Nezval, František Mrlík, Ludmila
Skopalová, Václav Žák, Stanislav Vykoukal, Zdeněk Janík

Zvláštní blahopřání

Naši jubilanti:
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Jaromír Měřil, Tereza Sedláčková, Charlie Smith, Jack Smith, Nela Pavlíčková,
Natálie Konečná, Vojtěch Stoklásek,
Matěj Matocha

Pastýříková, Markéta Němcová. Velké
poděkování patří i jejich rodičům a všem,
kteří s naším výborem spolupracovali a
pomáhali nám v jeho činnosti.
Předsedkyně sociálního výboru: Bc.
Irma Brázdilová.
Členky sociálního výboru jsou: Věra
Ševečková, Renata Václavíková, Božena
Janíková, Eva Rakovská, Jana Vroubková, Ivana Vlčková.

90

Dne 15. prosince
2010 se dožila naše
spoluobčanka
paní
Ludmila Václavíková životního jubilea 90 let. I přes tento
věk je paní Václavíková schopná ještě
číst, sledovat televizi a věnovat se ručním
pracím – vyšívání apod. Žije v pěkném

rodinném prostředí, kde se cítí spokojena. Sociální výbor jí osobně popřál hlavně hodně zdraví a osobní pohody v kruhu
rodinném. Prostřednictvím tohoto zpravodaje se ke gratulaci připojuje tímto i
obecní zastupitelstvo. Paní Ludmila Václavíková je druhou nejstarší občankou v
Machové.

Termíny vývozů VKK a nebezpečného odpadu 2011
TERMÍN
Březen
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Září
Říjen
Listopad

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

DNY
11.3. - 12. 3.
25.3. - 26.3.
22.4. - 23.4.
20.5. - 21.5.
24.6 - 25.6.
22.7 - 23.6.
19.8. - 20.8.
9.9 - 10.9.
23.9 - 24.9.
21.10. - 22.10.
25.11. - 26.11.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

7.4

15.9

Obecní informace

Důležité informace
Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob, jak majetkovou trestnou činností, tak i násilnou trestnou činností. Starší
lidé, lidé se zdravotními handicapy, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoceně a slabé ženy se často stávají obětí podvodníků a zlodějů,
kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je připraví mnohdy o celoživotní úspory.
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje upozorňuje seniory na rizika, která na ně číhají a předávají jim důležité preventivní
rady a zkušenosti, které níže uvádíme:

1.Nikdy neotvírejte dveře, když
nevíte, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte
pouze ty, které dobře znáte. Pokud vás
někdo osloví jménem, neznamená to, že
vás zná. Mohl si to přečíst například na
štítku u dveří.
2.Na dveřích je vhodné uvádět
jmenovku v množném čísle (Novákovi)
nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena.
3.Mějte důležitá telefonní čísla
poblíž vašeho telefonu nebo na dobře
viditelném místě.
4.

Zamykejte hlavní vchodové
dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě
nebo rodinném domku, nezapomínejte
zavírat okna a to i v případě, že jdete
nakoupit.

5. Byt zavírejte a zamykejte, i když
jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo
s odpadky.
6. Čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na váš inzerát,
požádejte někoho z blízkých nebo přátel,
aby byl s vámi doma.
7. Nebuďte důvěřiví ani k různým
podomním prodejcům, kteří nabízejí
zdánlivě levné zboží. Většinou toto zboží
koupíte podstatně levněji v kterémkoli
supermarketu.
8. Pořiďte si panoramatické kukátko,
které vám umožní dobře si návštěvníka
prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží vaše dveře
jen pootevřené, a tak můžete některé věci
vyřídit bezpečněji.

9. Peníze, doklady i klíče noste v
příruční uzavřené tašce vždy odděleně.
Noste sebou jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku uložte na
dno kabelky.
10.

Kabelku nenoste na rameně,
ale zavěšenou přes loket, máte ji tak pod
kontrolou. V nákupních centrech kabelku neodkládejte do vozíku ani do police,
když si prohlížíte zboží.

11. Vyhýbejte se návalům lidí a tlačenicím, okradení může v těchto případech proběhnout téměř bez povšimnutí.
12. Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali
důvěryhodně. Ochota pomocníka může
být jen záminkou k tomu, aby se dostal
do vašeho obydlí a tam vás okradl.

Oznámení Finančního úřadu ve Zlíně
FÚ upozorňuje občany na povinnost
podat dílčí daňové přiznání v případě
změn ve vlastnictví majetku během předcházejícího roku (jedná se o převody
pozemků, budov nebo jiných nemovitosti). Možnost podat dílčí daňové přiznání mají poplatníci každoročně pouze
v měsíci lednu. Od 1. 1. 2011 vstupuje v
platnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový
řád, podle kterého je stanovena sankce

minimálně 500,- Kč za to, že dílčí daňové
přiznání (k tzv. “domovní dani“) majitel
pozemku nebo nemovitosti nepodá včas
anebo nejpozději do 5 dnů po ukončení
měsíce ledna.
Občané ČR jsou povinni při převodu
nemovitosti uhradit daň z převodu nemovitostí (ihned po provedení transakce - do
3 měsíců podat daňové přiznání a uhradit
daň z převodu nemovitostí) a následně

si musí v lednu nahlásit změnu a upravit
tak výměr své dříve nazývané „domovní
daně“.
Poznámka: V minulosti se „domovní
daň“ vztahovala pouze na rodinné domy
a zahrádky. Ale již delší dobu platí, že
tzv. “domovní daň“ se hradí i za pozemky, které jsou hospodářsky obdělávány
jinou osobou - jsou v pronájmu.

Oznámení redakce Machovského zpravodaje
Redakční příspěvky a připomínky do
zpravodaje průběžně předávejte p. Martincové (můžete si e-mail vyzvednout v
kanceláři OÚ nebo přímo u p. Martincové).

Usnesení zastupitelstva obce bývá
vyvěšeno na úředních deskách po celý
měsíc - tj. na nástěnce vedle OÚ anebo
na webových stránkách obce Machová
www.obecmachova.cz. Upozorňujeme

občany, aby si je průběžně četli a tak se
informovali o závažném dění v obci a o
jejím spravování.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

redakce zpravodaje

strana

11

Zábava

Vtipy

***
Sedí veverka na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první - stříbrné šaty.
Rozlouskne druhý - zlaté šaty.
Rozlouskne třetí - diamantové šaty.
Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzlyká: „Já snad kvůli tý pohádce
umřu hlady!“
***
Alenka se vrátí domů ze školy: „Mami, já
už se tam nevrátím.“
„A pročpak ne?“
„Ta naše učitelka nic nezná, pořád se nás
jenom na něco ptá.“
***
Kůň chce vyzkoušet chytrost osla, položí
mu tedy otázku: „Když vložím do košíku
pět vajec a deset jsem jich tam už měl,
kolik jich tam bude dohromady?“
Osel se zamyslí a řekne: „Jó, tak to je
těžká otázka. Já ani nevěděl, že koně snáší vejce.“

Nastávající tatínek jede s těhotnou
manželkou do porodnice, mnoho času
již nezbývá a tak ujíždí co může. Jejich
nejmladší dítě se dožaduje pozornosti.
„Tatí,...“ „Později holčičko!“ odsekne
tatínek. Dojedou k porodnici a tatínek:
„Copak jsi chtěla, holčičko?“ „Nó, už nic
tati, já jen, že jsme zapomněli maminku
doma.“
***
Na břehu opuštěného ostrova stojí zarostlý muž v roztrhaných hadrech a ze všech
sil mává na loď plující okolo.
Kdo je to? Ptá se jeden pasažér kapitána.
Nevím, ale vždycky se takhle raduje,
když jedeme kolem.
***
Sedí dvě blondýnky v kavárně a ta jedna
se ptá: „Tak co? Jak si složila řidičák?“
Druhá blondýnka smutně odpoví: „Ne,
vyhodili mě.“
„Vážně? Ale proč?“
„No, protože před kruhovým objezdem
bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho
30× objela!“
První blondýnka na to: „A nepřepočítala
ses?“

SUDOKU
7

3
4

2
5

2

6

6

Pravidla SUDOKU

6
7

8
7
1

4

7
9

2
3
9

5
6

3

5

7

1
7

3

Vaším úkolem je umístit
do tabulky číslice od 1 do
9 tak, aby byly splněny
následující podmínky:
1. žádná číslice se nesmí
v jedné řádce opakovat
dvakrát,
2. žádná číslice se nesmí
v jednom sloupci opakovat dvakrát,
3. žádná číslice se nesmí
ve čtverci 3×3 opakovat
dvakrát.

Poutník jde pouští, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž a blíž. Když už
je těsně u něho, padne na kolena a prosí
Boha: „Pane, vnukni tomuto lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!“
Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: „Pane, děkuji
ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně
posíláš do cesty.“
***
„Pane soudce, to, že jsem klečel na silnici, přece vůbec nedokazuje, že jsem byl
opilý.“ - „A jak mi vysvětlíte, že jste se
pokoušel srolovat a strčit do kufru bílou
dělicí čáru?“
***
Student skládá zkoušky. Profesor se ptá:
„Co nejvíc způsobuje poceni u člověka?“
„Vaše otázky“ - odpovídá student
***
Dva policajti jsou na obchůzce a povídají
si o všem možném. „Ty, poslouchej, modlíte se doma před jídlem?“ ptá se jeden.
Druhý na to: „Néé - moje žena vaří výborně.“

Ptydepe

Pozorně si přečtěte následující texty a
zkuste se zamyslet a přijít na známá
přísloví, která jsou v nich ukryta.
(1)
S poklesem produktivity práce na
nulu přestane existovat též veškeré cukrářské pečivo kruhového tvaru.
(2)
Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jejíž akustický projev je minimální,
působí erozí na vrstvy hornin,
uložených podél její trajektorie.
(3)
Tvé ego je násobeno konstantou tvého
individuálního lingvistického potenciálu.
Řešení:
1.Bez práce nejsou koláče
2. Tichá voda břehy mele
3. Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

Turecký host v Tatrách práší z okna koberec.
Jde okolo bača, zastaví se a říká: „Tak co,
Aladine, nestartuje?“

Zpravodaj obce Machová
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